Cykliczne Spacery Otwarte „Butem po Wawie”.
W ramach CSO spotykam się z warszawiakami i nie tylko na spacerach, podczas których poznajemy poszczególne fragmenty Warszawy lub
poruszamy się wokół jednego ciekawego tematu. Spacery są otwarte i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Zapraszam serdecznie.
MARZEC 2019
SŁAWNE I WPŁYWOWE KOBIETY MIĘDZYWOJNIA
(Spacer odbędzie się w niedzielę 10 marca o godzinie 14:00. Spotkanie pod kolumną Zygmunta (przy moście gotyckim)
Zainteresowanie międzywojenną Warszawą nie słabnie. Przedwojenny blichtr, ekskluzywne sklepy z pięknie przystrojonymi witrynami,
elegancko ubrani mężczyźni i pełne szyku kobiety, nocne lokale, barwne neony, to wszystko działa na naszą wyobraźnię. I choć wiemy, że
Warszawa miała również swoją ciemną stronę z ubogim proletariatem w tle, to jednak zachwycamy się starymi zdjęciami i z lubością czytamy
anegdoty o sławnych aktorach, literatach, osobach ze świecznika, które na stałe zapisały się w historii miasta. Najlepszym na to dowodem jest
szum, jaki towarzyszy serialowi telewizyjnemu opowiadającemu historię znanego przedwojennego amanta. Tak się składa, że historię piszą
przede wszystkim mężczyźni, i to oni są najczęściej bohaterami tych anegdot. Czasami zapominamy, że nie byłoby ich, gdyby nie towarzyszące
im kobiety. I to właśnie one będą tematem spaceru. Podczas wycieczki dowiecie się m.in.:

– dlaczego Roman Dmowski chciał otruć żonę sławnego pianisty,
– która znana malarka trzymała niemowlęta w szufladzie,
– do czego może posunąć się minister, któremu żona odmawia whisky,
– która znana warszawianka jako pierwsza zaczęła malować paznokcie u stóp,
– dla kogo Piłsudski zbudował AWF, a kto dla niego przewoził dynamit pod suknią,
– dlaczego lepiej nie odrzucać miłości rodem z Turcji,
– która przedwojenna właścicielka pięknych nóżek jako pierwsza w Polsce zatańczyła charlestona,
– która śpiewaczka operetkowa jako pierwsza wystąpiła na scenie topless,
– umiejętności której damy pozwoliły uratować polskie rezerwy złota.

To oczywiście tylko znikoma część atrakcji, które czekają na nas już w niedzielę 10 marca. Spotykamy się o godzinie 14:00 pod kolumną
Zygmunta przy moście gotyckim. Spacer nie powinien potrwać dłużej niż 2 godziny. Wycieczka jest darmowa, ale jeśli ktoś poczuje chęć
podziękowania przewodnikowi tradycyjnym napiwkiem, ten z pewnością się nie obrazi.
Spacer poprowadzi Rafał Dąbrowiecki licencjonowany przewodnik warszawski i twórca portalu „Butem po Wawie”.

